ÍÀÄÀÌ ÐÎÁÎÒÓ,
ÌÀÉÑÒÐÓ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ

ÍÎÓÒÁÓÊ²Â.
Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ

050 20 33 584

ǚǜǞǚǛǗǌǓǘǌ³ǃǙǙǚǎǌǢǃǕǙǔǕ
ǘǑǞǚǐǗǃǖǟǎǌǙǙǫ
ǓǌǡǎǚǜǪǎǌǙǨǝǟǏǗǚǍǃǎ

šŪŦŢŵŘřŚŗŞťřŪŦŢşũŪ
ƌƅƂƅŻſƂƓƄſƁŦƇŷƂƓƄƊƃŷƏſƄƊ
ƉżƂżŹƜžƅƇ
 
 
Куплю газову плиту, холодильник,

Куплю імпортний або вітчизняний
холодильник робочий або
нерабочий.
Самовивіз. (096) 540-64-56.
РІЗНЕ
Ремонт імпортних та вітчизняних

імпортний ТВ та іншу побутову

телевізорів. Гарантія.

техніку.

Підключення цифрового TV.

(066) 507-22-46, 69-48-06

050 519-75-74

Куплю ТВ імпортний, нетбук,

ŧŜţťŤũŚŗŞťřşŬŦŢşũ

комп’ютер, пральну машину або

ŦťřŜŧŬťŤųŎśŪŬťřťš

газову плиту. (095) 221-79-28

ƆƜŻƁƂƕƎżƄƄƖƆƇƅƋƜƂŷƁƉſƁŷ

Куплю холодильник робочий-

   

неробочий, газову плиту або

ARDO, Ariston, Indesit, BOSCH,

імпортний телевізор.

LG, Samsung, Electrolux, Zanussi,

(093) 273-29-88

CANDY, Whirlpool та ін. РЕМОНТ

Куплю холодильник NORD, Snaige,

ПРАЛЬНИХ МАШИН автомат з

Indesit, Мінськ, будь-який стан.

гарантією. Виїзд до замовника.

(050) 630-86-97.

(050) 580-98-36
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тами, плазми, яка виділяється з
крові хворого шляхом центрифугування. Головна функція тромбоцитів це — участь в обмінних
процесах і відновленні тканин,
на чому і заснована дія методу.
Збільшення концентрації тромбоцитів в області пошкодження
тканини значно підсилює природну регенерацію клітин. Чим
швидше відбувається цей процес,
тим більш вираженим стає знеболюючий і протизапальний ефект.
Це безпечна і безболісна процедура, заснована на активізації
власного потенціалу організму
пацієнта. Наш фахівець проводить процедуру амбулаторно. В
середньому вона займає близько
півгодини. Для цього у пацієнта
проводиться забір крові з вени.
Потім в спеціальній центрифузі з
крові виділяється плазма з високою концентрацією тромбоцитів.
Дану плазму лікар вводить в проблемні ділянки. Це може бути навколо суглобна тканина, запальна зона м’язів або безпосередньо в
порожнину суглоба. Повний курс
лікування складається з 3-5 сеансів по одній ін’екціі раз в 3-10
днів. Цього достатньо, щоб викликати тривалу стійку ремісію,
а також повністю зняти м’язові
спазми, усунути болі в суглобах
і забезпечити пацієнту можливість вільного пересування.
Оскільки ортоплазма абсолютно природна за своїм складом
(ніякі сторонні хімічні речовини
або, скажімо, стовбурові клітини
туди не додаються), вона не гене-

Директор центру Сергій Петрик

рує ніяких побічних реакцій, в
тому числі не викликає алергії.
Ортоплазма успішно застосовується при остеоартрозах, періартритах, уповільненому зрощенні
переломів кісток, пошкодженнях
зв’язок та м’язів.
При цьому поліпшується обмін
речовин, зменшується запальний
процес, скорочуються терміни
зрощування переломів, відбувається стимуляція регенеративних процесів тканин.
Використання ортоплазми істотно знижує необхідність застосування лікарських препаратів.
У зв’язку з тим, що ортоплазма
сприяє поліпшенню обміну речовин, метод має не тільки оздоровчий, але і профілактичний ефект.
У клініці існує попередній запис
за телефоном :
(0532) 58-03 08
(066) 285-25-48
(067) 186-55-70
Адреса поліклініки
«Ортомед Просперітас»
м.Полтава,
вул. Олеся Гончара
(Енгельса), 19 А
www.ortomed-prosperitas.com.ua
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КУПЛЮ

Чи замислювалися ви коли-небудь, як важко доводиться нашому хребту і суглобам?
Постійне навантаження припадає на них щодня, щогодини
- навіть коли ми відпочиваємо і
розважаємося, а якщо додати до
повсякденного навантаження ще
й інтенсивні заняття спортом,
або, не дай Бог, такий фактор як
травми ...
Нічого дивного, що сьогодні
захворювання опорно-рухового
апарату зустрічаються не лише у
людей у віці, а й у чоловіків і жінок в самому розквіті сил. Болі в
спині, болі в суглобах. Позбутися
від них вкрай важко, доводиться
терпіти. Так би ми написали ще
кілька років тому! Але медицина
не стоїть на місці. В сучасних медичних центрах з’являються нові
технології та методики лікування, які дають можливість надати
своїм пацієнтам найякіснішу лікарську допомогу.
Так,
нещодавно
широкий
спектр послуг, який пропонує
своїм пацієнтам лікувальнодіагностичний центр «Ортомед
Просперітас» в м. Полтава на
вул. Олеся Гончара (Енгельса), 19А, поповнила нова методика
лікування захворювань суглобів Ортоплазма.
Ортоплазма (плазмоліфтінг в
ортопедії) — це новий, перспективний метод лікування хворих з
опорно-рухового апарату.
Метод заснований на регенеруючій дії, збагаченої тромбоци-

